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 صيام رمضان والغاية منه

صيام رمضان والغاية : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ 

 .-سبحانه وتعاىل  -حتصيل تقوى اهللا : ، واليت حتدث فيها عن الغاية واحلكمة من صيام رمضان، وهي"منه

 

 اخلطبة األوىل

برمضان، وجعله مومسا للرمحة والعفو والغفران، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك احلمد هللا الذي أكرمنا 

له الرحيم الرمحن، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله 

 .وأصحابه أهل التقوى واإلميان

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

 .، فمن اتقاه وقاه وأسعده وال أشقاه-جل وعال  -بتقوى اهللا أُوصيكم ونفسي 

 :إخوة اإلسالم

إن من نعم اهللا علينا أن بلَّغنا هذا الشهر العظيم واملوسم الكرمي الذي توافَرت النصوص على عظيم فضله وكرمي 

صلى  -نجاة من اجلحيم، قال خصاله، فالواجب على املسلم اغتنام حلظاته مبا يكون سببا للفوز بدار النعيم وال

 .؛ متفق عليه»من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«: -اهللا عليه وسلم 

 -فسارِعوا فيه إىل أنواع اخلريات، وبادروا باألعمال الصاحلات، وتسابقوا فيه إىل سائر القُربات؛ عن ابن عباس 

أجود الناس يف اخلري، وكان أجود ما يكون يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - كان النيب: "قال -رضي اهللا عنهما 

 .؛ متفق عليه"أجود باخلري من الريح املُرسلة -صلى اهللا عليه وسلم  -رمضان حني يلقاه جربيل، فلرسول اهللا 
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 :إخوة اإلسالم

قة التقوى يف مجيع مراحل التمسوا من صوم هذا الشهر تطهري القلوب، وتزكيةَ النفوس، والوصول إىل حقي

 قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها يا: -جل وعال  -الدنيا، قال ربنا 

لَّكُمقُونَ لَعت١٨٣: البقرة[ ت[. 

إميانيةً تنأَى بنا عن مصائب النفوس األمارة بالسوء،  لنستلهِم من رمضان الدروس اإلميانية اليت جتعلنا نعيش حياةً

من مل يدع قولَ «: -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن شرور الشهوات اجلامحة والغرائز العارِمة، ويف هذا يقول 

 .؛ رواه البخاري»الزور والعملَ به واجلهلَ فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه

فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، «: -كما رواه الشيخان  -ه وسلم صلى اهللا علي -ويقول 

 .»إين صائم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

 :أيها املسلمون

، والتذلُّل -جل وعال  -رمضان فرصةٌ عظيمةٌ لتغيري األحوال إىل ما ينبغي أن يكون عليه املسلم من اخلضوع هللا 

، فمن أضاع هذه الفرصةَ وقع يف -سبحانه  -وف عند حدوده، وااللتزام بطاعته ، والوق-سبحانه  -له 

 »آمني«: أنه رقي املنرب فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلسارة الكربى واحلسرة العظمى؛ صح عن رسول اهللا 

: ل النار فأبعده اهللا، قلرغم أنف امرئٍ دخل عليه رمضان فلم يغفر له فدخ: إن جربيل أتاين فقال«: ثالثًا، مث قال

آمني: آمني، فقلت«. 

 .فاملُبادرة املُبادرة إىل الصاحلات، واملُسابقة املسابقة إىل اخلريات

، أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا -جل وعال  -بارك اهللا لنا فيما مسعنا، ورزقنا العملَ الصاحلَ الذي يرضي املوىل 

 .، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيميل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب
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 اخلطبة الثانية

احلمد هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له تعظيما 

لشأنه، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله 

 .بهوأصحا

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

حتقيق اُألخوة بني املسلمني واملودة بني املؤمنني، فلنستلهِم : إن من األهداف الكربى ملشروعية األحكام يف اإلسالم

من هذا الشهر كلَّ خلُقٍ نبيلٍ وفعلٍ مجيل، ولنحرِص على الرفقِ باملسلمني واإلحسان إليهم، وإيصال النفع هلم، 

من فطَّر صائما فله مثلُ أجره من غري أن ينقص من أجر الصائم «: -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا يقول ويف 

 .حديثٌ حسن صحيح: ؛ رواه أمحد والترمذي، وقال»شيٌء

تذكُّر ما يقع للمسلمني من مصائب عظمى يف : وإن من األمور املهمة اليت ينبغي أن نتعاهدها يف هذا الشهر

صلى اهللا  -فلنجتهِد بالدعاء هلم خاصةً عند اإلفطار ويف السجود ويف القنوت؛ فقد صح عن النيب أماكن شتى، 

 .»الصائم حىت يفطر«: ، وذكر منهم»ثالثةٌ ال ترد دعوتهم«: أنه قال -عليه وسلم 

 .الصالة والسالم على النيب الكرمي: أمرنا بأمرٍ عظيم، أال وهو -جل وعال  -مث إن اهللا 

ى سيدنا وحبيبنا نبينا حممد، وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني، علللهم صلِّ وسلِّم وبارِك ا

 .وعلى اآلل أمجعني، ومجيع الصحابة إىل يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 .اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أذلَّ الشرك واملشركني

أحوالنا وأحوال املسلمني، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال املسلمني، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال  اللهم أصلح

املسلمني، اللهم امجع كلمة املسلمني على احلق، اللهم فرج مهومهم، اللهم نفِّس كربام، اللهم احفظ دماءهم، 
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يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم اجعل  اللهم احفظ دماءهم، اللهم اكشف ما أصام، اللهم اكشف ما أصام

عاقبةَ ما أصام خريا، اللهم اجعل عاقبةَ ما أصام خريا، اللهم اجعل عاقبةَ ما أصام خريا، اللهم اكتب هلم 

 .الفالح يف الدنيا ويف اآلخرة، اللهم اكتب هلم الفالح يف الدنيا ويف اآلخرة

 . واملسلمات، األحياء منهم واألمواتاللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني

اللهم اشف مرضانا ومرضى املسلمني، اللهم اشف مرضانا ومرضى املسلمني، اللهم آتنا يف الدنيا حسنةً ويف 

 .اآلخرة حسنةً وقنا عذاب النار

 .اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت وليها وموالها

ويلَّ أمرنا ملا حتب وترضى، اللهم ولِّ على املسلمني خيارهم، اللهم ولِّ على املسلمني خيارهم، اللهم اللهم وفِّق 

 .ولِّ على املسلمني خيارهم

 .اللهم إنك غين كرمي، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا

 . رب العاملنيسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا

 


